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บทคัดย่อ

สตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะคลอดมีีความเชื่่�อที่่�ผ่่านคํําบอกเล่่าของผู้้�ใหญ่่ในครอบครััว โดย
ความเชื่่อ� เป็็นการยอมรัับเรื่่อ� งราวที่่�เกิิดขึ้้น� ในวิิถีชีี วิี ติ ว่่ามีีคุณ
ุ ค่่าโดยไม่่ต้้องพิิสููจน์์ความจริิง การสนทนา
เป็็นการสะท้้อนความเชื่่�อทางวััฒนธรรมที่่�มีีความแตกต่่างหลากหลาย บทความนี้้�อ้้างแนวคิิด 3 ด้้าน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเข้้าใจบุุคคลเชิิงวััฒนธรรม คืือ แนวคิิดสุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณ แนวคิิดทางพุุทธธรรม
และแนวคิิดทางมานุุษยวิิทยา นำำ�มาประยุุกต์์เป็็นแนวทางการดููแล คืือ 1) การสร้้างศรััทธาต่่อความเป็็นแม่่
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สร้้างคุุณค่่า ความหวััง และเป้้าหมายในการดููแลตนเองอย่่างดีีที่่สุ� ดุ คงไว้้ซึ่่�งความสััมพัันธ์์ของครอบครััว
2) การสนทนา ใส่่ใจ และสนัับสนุุนให้้เกิิดความตั้้�งใจในการดููแลตนเองตามอายุุครรภ์์ในแต่่ละไตรมาส
และ 3) การแสวงหาความรู้้�เชิิงวััฒนธรรมและผสมผสานวััฒนธรรมนั้้�นกัับมาตรฐานการพยาบาล
เพื่่อ� การพััฒนาสมรรถนะการพยาบาลพหุุวัฒ
ั นธรรม การประเมิินความเชื่่อ� ทางวััฒนธรรมด้้วยการประยุุกต์์
แนวคิิดสุุนทรีียสนทนาให้้เป็็นสุุนทรีียสนทนาทางการพยาบาล
คำำ�สำำ�คััญ:  สตรีีระยะตั้้�งครรภ์์  สตรีีระยะคลอด  ความเชื่่�อ  วััฒนธรรม

Abstract

The women during pregnant and maternity have believed by hearsay from
the older person in their own family. Their believe is accepted as the value of life
experience without proving for the truth. Conversation is a reflection of cultural beliefs
with variety of differences. This article refers to three concepts; spiritual well-being,
Buddhist and anthropology which related to individual’s cultural understanding.
The application as a care guide are 1) encourage faith of maternal role, create value,
hope and goal of best self-care including family bonding, 2) conversation, pay attention
and support women for willing to take care themselves healthy during trimester, and
3) seek knowledges and experiences from local cultural believe, integrate virtuous
culture to caring on nursing care standard. Requiring multicultural nursing competencies
and cultural belief assessment dialogue be applied to nursing dialogue.
Keywords:  Pregnant woman,  Maternity,  Believe,  Culture
บทนำำ�

การตั้้�งครรภ์์และการคลอดเป็็นประสบการณ์์
สำำ�คัญ
ั ในชีีวิติ ของสตรีีทั่่ว� โลก โดยมีีการให้้ความหมาย
ต่่างๆ ในการทำำ�หน้้าที่่�แม่่ของสตรีีที่่แ� สดงถึึงความสำำ�คัญ
ั
อย่่างสููง เช่่น ผู้้�ให้้กำำ�เนิิด บุุพการีี ผู้้�มีีพระคุุณสููงสุุด
ส่่วนในพระพุุ ท ธศาสนามีี คำำ�ที่่� ห มายถึึงแม่่ ห ลาย
ความหมาย เช่่น ชนนีี ชนิกิ า แปลว่่า ผู้้ยั� งั บุุตรให้้เกิิด
มารดา แปลว่่า ผู้้�รัักบุุตรโดยธรรมชาติิ การบำำ�รุุง
รัักษาครรภ์์ การคลอด และการเลี้้�ยงดููจนเติิบใหญ่่
จึึงสืืบสายโลหิิตต่่อกัันมา (ทองย้้อย แสงสิินชััย, 2560)

สตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะคลอดรัับรู้้�บทบาทแม่่
ไม่่ เ พีี ย งแต่่ ก ารเปลี่่� ย นแปลงของร่่ า งกายเท่่ า นั้้� น
แต่่รัับรู้้�เรื่่�องราวที่่�ส่่งผ่่านคํําบอกเล่่าของผู้้�ใหญ่่ใน
ครอบครััวจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ตามความเชื่่อ� ของวััฒนธรรม
ในท้้องถิ่่�น ที่่�ผสมผสานในวิิถีีชีีวิิตกัับภาวะสุุขภาพ
โดยมีีสาระสํําคััญ คืือ “ให้้ทำำ�และห้้ามทำำ�” ที่่�มีคํํี าอธิิบาย
อย่่างง่่ายว่่าจะส่่งผลต่่อความเป็็นปกติิของแม่่และลููก
และส่่ ง ผลต่่ อ สุุ ขภ าพมารดาในระยะหลัั ง คลอด
(ละเอีียด แจ่่มจัันทร์์, สุุรี ขั
ี นั ธรัักษ์์วงศ์์, สุุนทร หงส์์ทอง,
และนพนััฐ จำำ�ปาเทศ, 2557) พุุทธศาสนาเป็็นศููนย์์กลาง
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ในการเรีียนรู้้เ� รื่่อ� งการดููแลสุุขภาพ และเป็็นกรอบพื้้�นฐาน
ในการทำำ�ความเข้้าใจโลก ชีีวิติ และเชื่่อ� มโยงความสััมพัันธ์์
ของสรรพสิ่่ง� การศึึกษาเรื่่อ� ง พุุทธกระบวนทััศน์์เพื่่อ�
สุุขภาพและการเยีียวยาในสัังคมไทย ของวิิชิติ เปานิิล
(2546) พบว่่า ความเชื่่�อในพุุทธศาสนาสััมพัันธ์์
อย่่ า งใกล้้ชิิ ด กัั บ หมอพื้้� น บ้้านและตำำ� รายาไทย
พิิธีีกรรมและสััญลัักษณ์์ในพุุทธศาสนาได้้นำำ�มาใช้้
เพื่่อ� สุุขภาพด้้วย เช่่น การสวดพระพุุทธมนต์์ การทำำ�บุญ
ุ
สัังฆทาน หรืือการขอพรจากพระพุุทธรููป ความหมาย
ของสุุขภาพตามนััยของพุุทธศาสนากว้้างขวางกว่่าที่่�
วงการแพทย์์ในปััจจุุบัันเข้้าใจ ความเชื่่�อ (believe)
เป็็นการยอมรัับข้้อเสนออย่่างใดอย่่างหนึ่่�งว่่าเป็็น
ความจริิง การยอมรัับนี้้�อาจเกิิดจากสติิปัญ
ั ญา เหตุุผล
หรืือศรััทธาที่่�ไม่่สามารถพิิสููจน์์ได้้ว่่าเป็็นความจริิง
แต่่เป็็นที่่�ยอมรัับในกลุ่่�มชนหรืือสัังคม ความเชื่่�อจึึง
เป็็นวััฒนธรรมการดำำ�เนิินชีีวิิตและการจััดการปััจจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเชื่่�อนั้้�น (ลััญจกร นิิลกาญจน์์,
2561) ความเชื่่�อยัังเกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์ในชีีวิิต
สตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะคลอดมีีประสบการณ์์
ความกลััว ความกัังวลใจ ความรู้้สึึ� กคัับข้้องใจเกิิดขึ้้น� ได้้
ทุุกรายตามปััจจััยที่่�แตกต่่างกััน เช่่น การตั้้�งครรภ์์ครั้้ง� แรก
ความกลััวอัันตรายจากการคลอด การเคยสููญเสีียลููก
การบอกเล่่าความเชื่่อ� จากผู้้อื่� น่� แต่่ความกลััวที่่�มากที่่�สุดุ
คืือ กลััวเรื่่�องลููก เช่่น กลััวลููกออกมาไม่่สมประกอบ
กลััวได้้ลููกที่่�เพศไม่่ตรงกัับที่่�ต้้องการ (ศริิณธร มัังคะมณีี,
ศิิริิพร ชุุดเจืือจีีน, และปิิยวััชร ประมวลรััตน์์, 2553)
ส่่วนการประเมิินภาวะสุุขภาพในมิิติิทางวััฒนธรรม
จากการศึึกษาพบว่่ามีี 4 องค์์ประกอบ คืือ 1) ด้้าน
กายภาพ ประกอบด้้วย 2 มิิติย่ิ อ่ ย คืือ ด้้านชีีวภาพ และ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม 2) ด้้านจิิตใจ เป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�ให้้บริิการ
สััมผััสได้้จากการพููดคุุยและปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้รั� บั บริิการ
ประกอบด้้วย 3 มิิติย่ิ อ่ ย คืือ ด้้านการเปิิดพื้้�นที่่�ส่ว่ นตััว
ด้้านเวลา และด้้านการสื่่�อสาร 3) ด้้านสัังคม เป็็น

ลัักษณะเฉพาะของสัังคมผู้้�รัับริิการที่่�แตกต่่างกััน
มีี 1 มิิติิย่่อย คืือ ด้้านองค์์กรสัังคม และ 4) ด้้าน
จิิตวิิญญาณ เป็็นความเชื่่อ� ตามวััฒนธรรมที่่�ส่ง่ ผลต่่อ
สุุขภาวะของผู้้รั� บั บริิการ มีี 1 มิิติย่ิ อ่ ย คืือ ด้้านค่่านิิยม
และความเชื่่อ� ของผู้้รั� บั บริิการ (ลััดดาวััลย์์ พุทุ ธรัักษา,
อารีีรััตน์์ ขำำ�อยู่่�, และจิิณห์์จุุฑา ชััยเสนา ดาลลาส,
2561) ทั้้�งนี้้� ภาวะสุุขภาพตามมิิติิทางวััฒนธรรม
มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ การเรีี ย นรู้้ � แ บบมานุุ ษ ยวิิ ท ยา
(โกมาตร จึึงเสถีียรทรััพย์์, 2563) ซึ่่�งแบ่่งการเรีียนรู้้�
ได้้ 3 เรื่่� อ ง คืือ 1) การเรีี ย นรู้้� เรื่่� อ งแนวคิิ ด ทาง
มานุุษยวิิทยา เช่่น แนวคิิดเรื่่�องพหุุวััฒนธรรมที่่�เน้้น
การเคารพวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย 2) การเรีียนรู้้�
เนื้้�อหา คืือ เรีียนรู้้ว่� า่ กลุ่่�มวััฒนธรรมต่่างๆ มีีแบบแผน
วิิถีีชีีวิิตหรืือพฤติิกรรมอย่่างไร แม้้จะไม่่สามารถ
เรีียนรู้้�ทุุกกลุ่่�มวััฒนธรรมได้้ แต่่เป็็นตััวอย่่างให้้มีี
ความละเอีียดอ่่อนและใส่่ใจกัับความแตกต่่าง และ
3) การเรีียนรู้้�ระเบีียบวิิธีีในการศึึกษา เมื่่�อต้้องการ
เข้้าใจมนุุษย์์ที่่�มีีความซัับซ้้อนนั้้�นใช้้วิิธีีการอย่่างไร
เช่่น การออกแบบให้้บุุคลากรไปทำำ�งานในชุุมชน
ใช้้วิิธีกี ารสัังเกตแบบมีีส่ว่ นร่่วม ศาสตร์์มานุุษยวิิทยา
สามารถทำำ�ให้้สิ่่�งต่่างๆ ที่่�ซ่่อนเร้้นอยู่่� ไม่่ว่่าจะเป็็น
ความคิิด ความรู้้สึึ� ก ความหมาย หรืือความสััมพัันธ์์
ที่่�มองไม่่เห็็น ปรากฏออกมาให้้เห็็นและเข้้าใจได้้ 
บทความนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� เสนอตััวอย่่างบทสนทนา
ของสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะคลอดในสถานการณ์์จริิง
ที่่�สะท้้อนความเชื่่อ� ทางวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย และ
การอ้้างอิิงแนวคิิด 3 ด้้าน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเข้้าใจ
บุุคคลเชิิงวััฒนธรรม คืือ แนวคิิดสุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณ
แนวคิิดทางพุุทธธรรม และแนวคิิดทางมานุุษยวิิทยา
เพื่่�อให้้บุุคลากรทางการแพทย์์นำำ�แนวทางความเชื่่�อ
เชิิงวััฒนธรรมไปใช้้ในการวางแผนและให้้การดููแล
สตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะคลอดในบริิบทของตนเอง
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แนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดููแลเชิิงวััฒนธรรม
แนวคิิดสุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณ
สุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณเป็็นมิิติิหนึ่่�งของ
สุุขภาพ เป็็นประสบการณ์์เฉพาะของบุุคคล เกี่่�ยวข้้อง
กัับการรัับรู้้คุ� ณ
ุ ค่่า ความหมาย และเป้้าหมายในชีีวิติ
ของตนเอง จากความเชื่่อ� มั่่�น ศรััทธาต่่อสิ่่ง� ที่่�ยึึดเหนี่่�ยว
โดยสุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณมีีความสััมพัันธ์์กับั สาระ
5 เรื่่�อง ได้้แก่่ 1) ความเชื่่�อและศรััทธาต่่อสิ่่�งที่่�มีีค่่า
สููงสุุดในชีีวิติ 2) การมีีคุณ
ุ ค่่า ความหมาย ความหวััง
และเป้้าหมายของชีีวิิต 3) ภาวะเหนืือตนเอง 4)
ความสััมพัันธ์์ ความผููกพััน และสิ่่ง� ยึึดเหนี่่�ยว และ 5)
การมีีจิิตใจสููงหรืือการหลุุดพ้้นไปสู่่�ชีีวิิตอัันประเสริิฐ
(วรวรรณ จัันทวีีเมืือง และทรงฤทธิ์์� ทองมีีขวััญ,
2559) โดยสุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณมีีความสััมพัันธ์์
กัับวััฒนธรรมและวิิถีีชีีวิิตที่่�บุุคคลคุ้้�นเคย
สุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณของสตรีีตั้้�งครรภ์์
เป็็ น นามธรรมที่่� แ ฝงอยู่่�ในความเชื่่� อ ของตนเอง
ครอบครััว และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น เป็็นส่่วนน้้อยที่่�
จะนำำ�มาบอกเล่่าในทางการแพทย์์ เพราะถููกมองว่่า
งมงายกัับความเชื่่�อ ไม่่เชื่่�อตามแผนปััจจุุบััน แต่่
การศึึกษาในหญิิงตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีประสบการณ์์ตั้้�งครรภ์์
ความเสี่่�ยงสููง พบว่่า การดููแลด้้านจิิตวิิญญาณมีี
ความยุ่่�งยากมากกว่่าการตั้้�งครรภ์์ปกติิ เพราะจากภาวะ
แทรกซ้้อน สตรีีตั้้ง� ครรภ์์ต้้องดููแลตนเองอย่่างเคร่่งครััด
ทำำ�ให้้รู้้�สึึกคัับข้้องใจ กลััวอัันตรายที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับ
ตนเองและทารก และคิิดว่่าการตั้้�งครรภ์์นี้้�เป็็นผล
จากกรรมของตนเอง (ระวีีวรรณ พิิไลยเกีียรติิ และ
อุุทุุมพร แหลมหลวง, 2563) จึึงแสวงหาที่่�พึ่่�งและ
สิ่่ง� ยึึดเหนี่่�ยวทางจิิตใจ เพื่่อ� ความสบายใจตลอดระยะ
การตั้้�งครรภ์์ และพบว่่า บางครอบครััวที่่�ประสบกัับกรณีี
ต้้องยุุติิการตั้้�งครรภ์์จากความผิิดปกติิของทารกใน
ครรภ์์ มีคี วามทุุกข์์ใจ ยากที่่�จะยอมรัับความสููญเสีียได้้
จึึงเชื่่อ� ว่่าอำำ�นาจที่่�มากกว่่า (higher power) จะช่่วยได้้
รวมทั้้�งต้้องการให้้ผู้้ค� นสวดมนต์์ให้้ตนเอง (Cowchock,

Meador, Floyd, & Swamy, 2011)
สุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณ ประเวศ วะสีี และ
วิิวัฒ
ั น์์ คติิธรรมนิิตย์์ (2547) อธิิบายว่่า จิิตวิิญญาณ
เป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญของมนุุษย์์ เป็็นแกนหลััก
ของชีีวิิตที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ประสานและเชื่่�อมโยงระหว่่าง
การทำำ �หน้้าที่่�ของร่่างกาย จิิ ตใจ และสัั งคม ให้้มีี
ความหมายเป็็นองค์์รวมและมีีความผาสุุกในชีีวิิต
ความหมายในมิิตินี้้ิ มี� คี วามสััมพัันธ์์กับั อภิิกระบวนทััศน์์
(metaparadigm) ทางการพยาบาล ที่่�มีทัี ศั นะแม่่บท
4 มโนทััศน์์ คืือ มนุุษย์์ หมายถึึง ความเป็็นปััจเจกบุุคคล
วััฒนธรรม ครอบครััว ชุุมชน หรืือกลุ่่�มคน หรืือคน
ซึ่่�งมีีส่่วนในการพยาบาล สิ่่�งแวดล้้อม หมายถึึง สิ่่�งที่่�
เป็็นอยู่่�ในตััวบุุคคลทั้้�งภายในและภายนอก รวมทั้้�ง
ศาสนา วััฒนธรรม สัังคม นโยบาย และเศรษฐกิิจ ที่่�มีี
ความสััมพัันธ์์กับั สุุขภาพของมนุุษย์์ สุุขภาพ หมายถึึง
กระบวนการดำำ�เนิินชีีวิิตและการปรัับตััวของมนุุษย์์
ในภาวะสุุขภาพดีีและภาวะเจ็็บป่่วย และ การพยาบาล
หมายถึึง การดููแลโดยพยาบาลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมนุุษย์์
และสุุขภาพที่่�เป็็นเป้้าหมายหรืือผลลััพธ์์ของการปฏิิบัติั ิ
(Fawcett, 2005 อ้้างถึึงในไพริินทร์์ พััสดุุ, 2563)
การทำำ�ความเข้้าใจความเชื่่�อของสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์
และระยะคลอดที่่�ส่่งผ่่านคํําบอกเล่่าของผู้้�ใหญ่่ใน
ครอบครััวและวััฒนธรรมชุุมชน จึึงเป็็นภารกิิจใน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพองค์์รวม
แนวคิิดทางพุุทธธรรม
พุุ ท ธศาสนามีี ก ารมองชีี วิิ ต และสุุ ขภ าพ
แบบองค์์รวม มากกว่่าการเห็็นแค่่ความเจ็็บป่่วยหรืือ
การจััดการส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งของร่่างกาย สุุขภาพแบบ
องค์์รวมมีีความสััมพัันธ์์อย่่างมีีดุุลยภาพของกาย
จิิต สัังคม นิิเวศวิิทยา ตามหลัักแห่่งความจริิงของ
ธรรมชาติิ โดย สุุขภาวะ หมายถึึง ภาวะที่่�มีคี วามสุุข
ปราศจากความทุุกข์์ ไร้้สิ่่ง� บีีบคั้้�น ติิดขััด หรืือทำำ�ให้้เป็็น
ทุุกข์์ทั้้ง� ทางร่่างกายและจิิตใจ เป็็นภาวะที่่�พฤติิกรรม
ความสััมพัันธ์์ต่อ่ สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม จิิตใจ และปััญญา
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ถููกพััฒนาขึ้้�นจนสมบููรณ์์ ลัักษณะของสุุขภาวะที่่�
สมบููรณ์์นี้้ ศั
� พั ท์์ทางพระพุุทธศาสนาอาจเรีียกว่่า วิิชชา
วิิมุตุ ติิ วิสุิ ทุ ธิิ สันั ติิ (พระครููปลััดสััมพิิพัฒ
ั นศีีลาจารย์์
[ครรชิิต คุุณวโร], ม.ป.ป.)
ความหมายของคำำ�ศััพท์์ที่่�เข้้าใจง่่าย วิิชชา
หมายถึึง ความสว่่างไสว กระจ่่างแจ่่มแจ้้ง มองเห็็น
ได้้ชััดเจน มีีความรู้้แ� ละเข้้าใจสิ่่ง� ต่่างๆ อย่่างตรงตาม
สภาวะตามความเป็็นจริิง ซึ่่�งเป็็นลัักษณะของปััญญา
ประยุุกต์์ใช้้ในการดููแลสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะ
คลอดให้้มีีความรู้้�ในเรื่่�องการดำำ�เนิินการตั้้�งครรภ์์
ตลอดสามไตรมาส ทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงทางร่่างกาย
และการเติิบโตของทารกในครรภ์์ วิิมุุตติิ หมายถึึง
ความหลุุดพ้้น เป็็นอิิสระ ไม่่ถููกผููกมััด ไม่่ติิดขััด
เคลื่่�อนไหวไปมาได้้อย่่างเสรีี เป็็นอิิสระจากสิ่่�งต่่างๆ
ประยุุกต์์ใช้้ในการดููแลตนเองเรื่่�องกิิจวััตรประจำำ�วััน
การออกกำำ�ลังั กาย การเตรีียมคลอด วิิสุุทธิิ หมายถึึง
ความสะอาด หมดจด บริิสุุทธิ์์� ผ่่องใส ปลอดโปร่่ง
ประยุุกต์์ใช้้ในการดููแลสุุขอนามััย สิ่่�งแวดล้้อมทาง
กายภาพ สััมพัันธภาพกัับสมาชิิกในครอบครััว เช่่น
การดููแลด้้านสุุขอนามััยของสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และ
ระยะคลอดให้้รัักษาความสะอาด เพื่่อ� ป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
และป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้น� สัันติิ หมายถึึง
ความสงบ ราบเรีียบ ไม่่มีอี ะไรมารบกวนให้้ระคายเคืือง
ประยุุกต์์ใช้้ในการรัักษาอารมณ์์ สภาพจิิตให้้ปลอดโปร่่ง
ลดความกลััว ความกัังวล ซึ่่�งล้้วนเป็็นไปเพื่่�อการมีี
สุุขภาพที่่�ดีี ตลอดจนการประเมิินภาวะสุุขภาพจิิตด้้วย
ตนเอง ตลอดระยะเวลาการตั้้�งครรภ์์ ตามคู่่�มืือสมุุด
บัันทึึกสุุขภาพแม่่และเด็็กเล่่มสีีชมพููของกระทรวง
สาธารณสุุข (กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข,
2562)
ความเชื่่อ� ทางพุุทธศาสนาได้้ผสมผสานกัับ
ความเชื่่อ� ดั้้�งเดิิมเกี่่�ยวกัับชีีวิติ และการเจ็็บป่่วยที่่�มีอี ยู่่�
ในชุุมชน ซึ่่�งจากการสนทนากัับสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และ
ระยะคลอดพบว่่า ความเชื่่อ� ของสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และ

ระยะคลอดยัังคงสะท้้อนความเชื่่อ� ในหลายมิิติิ ผู้้ดูู� แล
จึึงควรรัับฟัังความคิิด ความรู้้สึึ� ก และให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับสิ่่�งที่่�มองไม่่เห็็นที่่�มีีผลต่่อสุุขภาวะองค์์รวม
แนวคิิดเชิิงมานุุษยวิิทยา
Leininger เป็็ น ผู้้� ริิ เริ่่� ม นำำ� แนวคิิ ด เชิิ ง
มานุุษยวิิทยาที่่�เน้้นการดููแลมนุุษย์์และปฏิิสััมพัันธ์์
เชิิงวััฒนธรรมมาใช้้ในการพยาบาล (Leininger, 2001,
2002) โดยเชื่่�อว่่า การมีีความรู้้�ความสามารถใน
การดููแลข้้ามวััฒนธรรมของพยาบาลเป็็นการพยาบาล
แบบองค์์รวม และเป็็นประโยชน์์ในการตััดสิินใจ
สอดคล้้องกัับมโนมติิทางวััฒนธรรมและกรอบแนวคิิด
ทางการพยาบาลที่่�มีี 4 มโนมติิ คืือ 1) ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
ได้้แก่่ สิ่่ง� แวดล้้อมทางกายภาพ สิ่่�งแวดล้้อมทางสัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เป็็นสััญลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม เช่่น
ค่่านิิยมของแต่่ละบุุคคล 2) ด้้านบุุคคล แต่่ละคน
มีีแบบแผนการดำำ�เนิินชีีวิิตและพฤติิกรรมสุุขภาพ
แตกต่่างกััน 3) ด้้านสุุขภาพ เป็็นการผสมผสาน
การตอบสนองความเจ็็บป่่วยตามมาตรฐานการพยาบาล
ควบคู่่�กัั บ การให้้คุุ ณ ค่่ า ทางวัั ฒ นธรรม และ 4)
การพยาบาล โดยมุ่่�งให้้ผู้้�รัับบริิการเป็็นศููนย์์กลาง
นอกจากนี้้� การประยุุกต์์การพยาบาลให้้มีีความเหมาะสม
กัับวััฒนธรรมของผู้้รั� บั บริิการ เป็็นการคงไว้้ซึ่่�งการดููแล
ทางวััฒนธรรม (cultural care preservation/
maintenance) ร่่วมกัับการแสวงหาความรู้้�และ
ประสบการณ์์เชิิงวััฒนธรรมในท้้องถิ่่�นที่่�พึึงอนุุรักั ษ์์ไว้้
และผสมผสานวัั ฒ นธรรมนั้้� น กัั บ การดููแลตาม
มาตรฐานการพยาบาล
ความหลากหลายทางวััฒนธรรม ทั้้�งเชื้้�อชาติิ
จิิตวิิญญาณ ค่่านิิยม ความเชื่่อ� ที่่�ส่ง่ ผ่่านจากเครืือญาติิ
มีี ผ ลต่่ อ ประสบการณ์์ ข องบุุ ค คล ผู้้ � ดูู แลควรให้้
ความสำำ �คััญกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคลและความตั้้�งใจ
ในการดำำ�รงสภาวะสุุขภาพตลอดระยะตั้้�งครรภ์์และ
ระยะคลอด ความตั้้�งใจแสดงออกด้้วยการสนทนาเล่่า
เรื่่อ� งเป้้าหมายการพยาบาลข้้ามวััฒนธรรมสู่่�การปฏิิบัติั ิ
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คืือ ส่่งเสริิมสุุขภาพกาย จิิต สัังคม และจิิตวิิญญาณ
และสร้้างองค์์ความรู้้�ทางการพยาบาล สนองตอบ
ความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการที่่�มีีความหลากหลาย
ทางชาติิ พัั น ธุ์์�วรรณนาในสัั ง คมไทย (ลัั ด ดาวัั ล ย์์
พุุทธรัักษา, 2559)
การสะท้้อนความเชื่่อ� เชิิงวััฒนธรรมของสตรีีระยะ
ตั้้�งครรภ์์และระยะคลอดกัับบทบาทพยาบาล
จากประสบการณ์์การดููแลสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์
และระยะคลอด ผู้้เ� ขีียนได้้สนทนาและรัับฟัังเรื่่อ� งราว
ที่่�สะท้้อนความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรมตามสภาพจริิงที่่�มีี
ความหลากหลาย เป็็นตััวแปรในการแสดงพฤติิกรรม
ที่่�แตกต่่างกัันของสตรีีแต่่ละคน ดัังตััวอย่่างการสนทนา
สตรีีครรภ์์แรก 16 สััปดาห์์ ฝากครรภ์์ครั้้ง� แรก
“…หนููได้้ยิินคนข้้างบ้้านเล่่าให้้ฟังั ว่่า ท้้องแรก
เขามาคลอด เจ็็บมาก และคลอดยากมาก ใจจริิง
หนููอยากผ่่านะคะ แต่่กลััวว่่าลููกจะเป็็นอะไรถ้้าหนูู
ต้้องคลอดเอง ท้้องแรกด้้วย กลััวว่่าถ้้าเจ็็บท้้องเหมืือน
คนข้้างบ้้าน แล้้วญาติิเข้้าเยี่่�ยมไม่่ได้้ หนููก็็คิิดนู่่�นนี่่�
คิิดต่่างๆ นานา แม่่บอกหนููว่า่ ให้้หมั่่นทำ
� �บุ
ำ ญ
ุ ใส่่บาตร
กรวดน้ำำ�� ขอให้้ปลอดภััย ก็็สบายใจขึ้้�น...”
ความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรมและการประยุุกต์์สู่่�
การดููแลสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์รายนี้้� พบว่่า สตรีีครรภ์์แรก
16 สััปดาห์์ ฝากครรภ์์ครั้้ง� แรก แสดงถึึงความกัังวลเรื่่อ� ง
ที่่�จะเจ็็บท้้องมาก และญาติิเยี่่ย� มไม่่ได้้ แต่่สบายใจขึ้้น�
เมื่่อ� แม่่ให้้ทำำ�บุญ
ุ กรวดน้ำำ� � การสนทนาที่่�สะท้้อนการดููแล
ในมิิติิจิิตวิิญญาณควรเป็็นไปเพื่่�อสร้้างศรััทธาต่่อ
ความเป็็นแม่่ สร้้างคุุณค่่า ความหวััง และเป้้าหมาย
ในการดููแลตนเองอย่่างดีีที่่สุ� ดุ คงไว้้ซึ่่�งความสััมพัันธ์์
ของครอบครััว พยาบาลแผนกฝากครรภ์์สามารถ
ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่ขััดต่่อความเชื่่�อ
เชิิงวััฒนธรรม ดัังนี้้�
“...ดีีใจกัับคุุณแม่่ด้ว้ ยที่่ต� อนนี้้�ท้อ้ งสี่่เ� ดืือนแล้้ว
นัับไปอีีกสองสััปดาห์์จะรู้้�สึึกได้้ว่า่ ลููกดิ้้�น ซึ่่ง� คุุณแม่่จะ

ตื่่�นเต้้น ดีีใจ เพราะเริ่่�มสื่่�อสารกัับลููกได้้แล้้ว แต่่เรื่่�อง
สำำ�คัญ
ั คืือ กิินอาหารให้้ครบห้้าหมู่่� เพราะช่่วยให้้สมอง
ลููกเติิบโต แม่่แข็็งแรง จนครบกำำ�หนด ชวนคุุณพ่่อให้้
อ่่านคู่่�มืือที่่ไ� ด้้รับั ไปด้้วย ใส่่บาตรทำำ�บุญ
ุ ตามที่่แ� ม่่บอก
ดีีอยู่่�แล้้ว ส่่วนเรื่่�องกลััวเจ็็บท้้องรอไว้้ก่่อนได้้ เพราะ
จะเตรีียมตอนครบเจ็็ดเดืือน ซึ่่ง� จะได้้คุยกั
ุ บั แม่่ที่เ่� คย
คลอดแล้้วด้้วย...”
สตรีีครรภ์์แรก 28 สััปดาห์์ ฝากครรภ์์ตาม  
กำำ�หนดนััด ครั้้�งที่่� 4
“…บ้้านที่่�มีีคนท้้อง ญาติิพี่่�น้้องจะเอาใจ
ช่่วยทำำ�โน่่นนี่่�แทน แต่่ก็็ห้้ามทำำ�หลายอย่่าง ห้้ามนั่่�ง
ขวางบัันได ห้้ามเหยีียบธรณีีประตูู ห้้ามไปดููคนอื่่�น
คลอดลููก ห้้ามตกปลา ฆ่่าสััตว์์ ห้้ามเตรีียมเสื้้�อผ้้า
และของใช้้ไว้้ให้้เด็็ก ก็็เชื่่�อทุุกอย่่าง น่่าจะดีีและทำำ�ได้้
ไม่่ยาก เพราะผู้้�ใหญ่่เตืือน เพราะรู้้�มากกว่่าเรา...”
ความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรมและการประยุุกต์์
สู่่�การดููแลสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์รายนี้้� แสดงให้้เห็็นถึึง
ความห่่วงใยของคนในครอบครััวที่่�มีต่ี อ่ สตรีีตั้้ง� ครรภ์์
ซึ่่�งการห้้ามนั่่�งขวางบัันได ห้้ามเหยีียบธรณีีประตูู 
พยาบาลแผนกฝากครรภ์์ควรให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่สตรีี
ตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่ขััดต่่อความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรม ซึ่่�งถืือ
เป็็นกุุศโลบายของคนโบราณ โดยพยาบาลแผนก
ฝากครรภ์์สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ถึึงแนวทางการป้้องกััน
การเกิิดอุุบััติิเหตุุสะดุุดประตูู อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
แทรกซ้้อน เช่่น รกลอกตััวก่่อนกำำ�หนด การห้้าม
ไปดููคนอื่่�นคลอดลููก ห้้ามตกปลา ฆ่่าสััตว์์ ถืือเป็็น
กุุศโลบายเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้จิิตใจของสตรีีตั้้�งครรภ์์
เกิิดความเศร้้าหมอง จิิตใจไม่่แจ่่มใส และการห้้าม
เตรีียมเสื้้อ� ผ้้าและของใช้้ไว้้ให้้ทารก ถืือเป็็นกุุศโลบาย
ที่่�ไม่่ให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์เกิิดความคาดหวัังว่่าจะได้้บุุตร
ที่่�แข็็งแรง สมบููรณ์์ หากไม่่เป็็นไปตามที่่�คาดหวััง
สตรีีตั้้�งครรภ์์อาจเกิิดความเศร้้าโศก เสีียใจ และเกิิด
อารมณ์์เศร้้าหลัังคลอด (postpartum blues) หาก
มารดาเผชิิญปััญหาไม่่ได้้อาจรุุนแรงจนเกิิดภาวะซึึมเศร้้า
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หลัังคลอด (postpartum depression) หรืือภาวะ
โรคจิิตหลัังคลอด (postpartum psychosis) (ปิิยนุุช
บุุญเพิ่่�ม, 2557)
สตรีีตั้้ง� ครรภ์์ที่่ส� อง 32 สััปดาห์์ ฝากครรภ์์ตาม
กำำ�หนดนััด ครั้้�งที่่� 4
“…ดื่่�มน้ำำ��มะพร้้าวทุุกวััน ท้้องแรกดื่่�มตั้้�งแต่่
ท้้อง 6 เดืือน ป้้าบอกว่่าจะทำำ�ให้้ลููกมีีผิิวพรรณดีี
ลููกคนโตสามขวบแล้้วก็็ดููดีีเพราะน้ำำ��มะพร้้าวรึึเปล่่า
ก็็ไม่่รู้้� ส่่วนเข็็มกลััดที่่ติิ� ดเสื้้อ� ไว้้เพราะเห็็นคนท้้องเขา
ติิดเข็็มกลััดกััน หนููก็็เลยติิดบ้้าง อย่่างน้้อยคนเห็็น
จะได้้ระวััง…”
ความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรมและการประยุุกต์์
สู่่�การดููแลสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์รายนี้้� บทบาทพยาบาล
แผนกฝากครรภ์์ คืือ ต้้องมีีความเข้้าใจและให้้คำำ�แนะนำำ�
ที่่�ไม่่ขัดั ต่่อความเชื่่อ� ดัังกล่่าว เนื่่อ� งจากน้ำำ�� มะพร้้าวไม่่มีี
ผลกระทบต่่อภาวะสุุขภาพ ในทางกลัับกััน น้ำำ�� มะพร้้าว
มีีคุณ
ุ ค่่าทางโภชนาการที่่�สููง ประกอบด้้วยคาร์์โบไฮเดรต
น้ำำ��ตาล เส้้นใย ไขมััน โปรตีีน วิิตามิินบีี วิิตามิินซีี
ธาตุุ แ คลเซีี ย ม ธาตุุ เ หล็็ ก ธาตุุ แ มกนีี เซีี ย ม ธาตุุ
ฟอสฟอรัั ส ธาตุุ โ พแทสเซีี ย ม และธาตุุ สัั ง กะสีี
(สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ,
2564) นอกจากนี้้� การติิดเข็็มกลััดที่่�หน้้าท้้อง ความเชื่่อ�
โบราณเชื่่อ� ว่่าจะช่่วยป้้องกัันการแท้้ง ช่่วยกลััดทารก
ในท้้องไม่่ให้้หลุุดออก ป้้องกัันสิ่่�งไม่่ดีีมาทำำ�ร้้ายสตรีี
และทารกในครรภ์์ ซึ่่�งเป็็นกุุศโลบายของคนโบราณ
ที่่�ชาญฉลาด ทำำ�ให้้เกิิดความระมััดระวัังที่่�จะป้้องกััน
การกระทบกระเทืือนต่่อทารกในครรภ์์ เพื่่อ� คำำ�นึึงถึึง
ความปลอดภััยของสตรีีตั้้ง� ครรภ์์ เมื่่อ� คนอื่่น� เห็็นเข็็มกลััด
ที่่�หน้้าท้้องจะให้้การช่่วยเหลืือ ดัังนั้้�น บทบาทพยาบาล
แผนกฝากครรภ์์สามารถแนะนำำ�ให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์ใช้้
เข็็มกลััดเป็็นเครื่่�องเตืือนตนเอง เพื่่�อการระมััดระวััง
อุุบัติั เิ หตุุจากสิ่่ง� ใกล้้ตััว เช่่น การดููแลตนเองของสตรีี
ตั้้�งครรภ์์ในขณะเดิินทาง การสวมใส่่รองเท้้าเพื่่อ� สุุขภาพ
การแต่่งกายที่่�เหมาะสม ตลอดจนโภชนาการที่่�สตรีี

ตั้้�งครรภ์์จะต้้องเลืือกรัับประทานอาหารที่่�มีปี ระโยชน์์
การรัับประทานยาตามเวลา การนัับเด็็กดิ้้�นประจำำ�วันั
สตรีีครรภ์์แรก ระยะเริ่่�มเจ็็บครรภ์์
“…แม่่ให้้ดื่่ม� น้ำำ��ในขวดนี้้� เป็็นน้ำำ��ต้ม้ ดอกบััว
แห้้งที่่น� าค (ผู้้�ที่่จ� ะบวช) ถืือตอนเดิินรอบโบสถ์์ จะมีี
คนเก็็บไว้้ให้้คนท้้องในละแวกบ้้าน จะได้้คลอดง่่าย
เด็็กแข็็งแรง หนููอธิิษฐานขอให้้ได้้ลููกสาว ปลอดภััย
ทั้้�งแม่่ ลููก…”
ความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรมและการประยุุกต์์
สู่่�การดููแลสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์รายนี้้� แสดงถึึงความเชื่่อ�
ที่่�แตกต่่างกัันตามผู้้�บอกเล่่าและวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
บทบาทพยาบาลแผนกฝากครรภ์์และแผนกห้้องคลอด
คืือ ควรให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่สตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะ
คลอดโดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็นบุุคคล และไม่่ขััดต่่อ
ความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรม เช่่น ในระยะตั้้�งครรภ์์หรืือ
ระยะคลอด ควรมีีการสนทนาขณะตรวจครรภ์์หรืือ
สนทนากลุ่่�มแลกเปลี่่ย� นเรื่่อ� งราวความเชื่่อ� ของแต่่ละ
บุุคคล เช่่น สตรีีครรภ์์แรก ระยะเริ่่ม� เจ็็บครรภ์์ บอกถึึง
ความต้้องการดื่่ม� น้ำำ��ดอกบััวแห้้ง และอธิิษฐานขอให้้
ได้้ลููกสาว ปลอดภััยทั้้�งแม่่และลููก สำำ�หรัับการสนทนา
ที่่�สะท้้อนการดููแลในมิิติิของพุุทธศาสนา บทบาท
พยาบาลแผนกฝากครรภ์์และแผนกห้้องคลอด คืือ
รัับฟัังคำำ�อธิิษฐาน ใส่่ใจ และสนัับสนุุนให้้เกิิดความตั้้�งใจ
ดููแลตนเอง ปฏิิบััติิตามเหตุุปััจจััยโดยอาศััย สัันติิ
คืือ ไม่่มีเี หตุุรบกวนให้้ระคายเคืือง การรัักษาอารมณ์์
สภาพจิิตให้้ปลอดโปร่่ง ลดกัังวล ดัังตััวอย่่าง
“...ตอนนี้้�เริ่่�มเจ็็บท้้องและจะเจ็็บมากขึ้้�น
อาจใช้้เวลาหกถึึงแปดชั่่ว� โมง ขณะนี้้ป� ากมดลููกยัังเปิิด
2 เซนติิเมตร คุุณแม่่สามารถจิิบน้ำำ��ดอกบััวได้้เลย
เมื่่�อปากมดลููกเปิิดมากขึ้้�น จะต้้องมีีการงดน้ำำ��งด
อาหาร ขออนุุญาตนำำ�น้ำำ��ดอกบััวมาเช็็ดหน้้าเพื่่�อให้้
คุุณแม่่มีีความสุุขสบาย เสริิมกำำ�ลังั ให้้กับั คุุณแม่่ จะให้้
เก็็บขวดน้ำำ��ดอกบััวไว้้ในตู้้�เย็็น เอาไว้้เช็็ดหน้้าตอน
ใกล้้คลอดก็็ได้้ หรืือจะอธิษิ ฐานด้้วยกัันแล้้วดื่่ม� ตอนนี้้�
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ก็็ได้้ เพราะช่่วงเจ็็บท้้องถี่่ขึ้� น�้ คุุณแม่่ต้อ้ งผ่่อนลมหายใจ
แบบที่่�ได้้ฝึึกมา พยาบาลอาจเปลี่่�ยนเวร แต่่ทุุกคน
ตั้้ง� ใจดููแลให้้แม่่ลูกู ปลอดภััยอยู่่�แล้้ว ส่่วนได้้ลูกู สาวมั้้ย�
ต้้องลุ้้�นด้้วยกััน...”
สตรีีครรภ์์แรก 36 สััปดาห์์ อายุุ 40 ปีี
“…เมื่่อ� รู้้�ว่า่ ท้้อง คนแก่่ในละแวกบ้้านบอกว่่า
จะมีีคนดีีๆ มาเกิิด ให้้อาราธนาศีีล 5 และรัักษาศีีล
5 ทุุกวััน สวดมนต์์บทโพชฌัังคปริิตรก่่อนนอนค่่ะ
เพราะอายุุมาก กลััว กัังวลเรื่่อ� งผ่่าคลอด ได้้สวดมนต์์
รัักษาศีีล ทำำ�ให้้เบาใจ ไม่่เครีียด…”
บทบาทพยาบาลแผนกฝากครรภ์์และแผนก
ห้้องคลอด คืือ ควรให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่สตรีีระยะตั้้�งครรภ์์
และระยะคลอดที่่�ไม่่ขััดต่่อความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรม
สามารถส่่งเสริิมให้้สตรีีตั้้ง� ครรภ์์ปฏิิบัติั อิ ย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เพราะมีีผลต่่อสุุขภาพจิิตของสตรีีตั้้�งครรภ์์ ในระยะ
ตั้้�งครรภ์์ สตรีีตั้้ง� ครรภ์์บางรายอาจพบว่่ามีีภาวะเสี่่ย� ง
จากทารกมีี ภาวะดาวน์์ซิินโดรม ธาลัั สซีี เมีี ย ซึ่่� ง
บทบาทพยาบาลนอกจากจะให้้คำำ�ปรึึกษาในการตรวจ
พิิเศษเพื่่อ� วิินิจิ ฉััยทารกในครรภ์์แล้้ว ยัังต้้องคำำ�นึึงถึึง
จิิตใจของสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีภาวะวิิตกกัังวล ดัังนั้้�น
บทบาทพยาบาลควรมีีการให้้กำำ�ลังั ใจ การส่่งเสริิมให้้
สตรีีตั้้�งครรภ์์ทำำ�สมาธิิ สวดมนต์์ระหว่่างรอผลหรืือ
หลัังทราบผลแล้้ว จะช่่วยให้้คลายความวิิตกกัังวลและ
ยอมรัับ เผชิิญกัับปััญหาได้้ดีีขึ้น้� นอกจากนี้้� ในระยะ
คลอด พยาบาลสามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการเผชิิญ
ความเจ็็บปวด เช่่น การสอนการหายใจเพื่่�อควบคุุม
ความเจ็็บปวด ช่่วยเพิ่่�มออกซิิเจนให้้แก่่ทารกในครรภ์์
ในขณะที่่�มดลููกหดรััดตััว
สตรีีครรภ์์แรก ระยะรอคลอด เจ็็บครรภ์์
“…ท้้องแรก หนููกลััวค่่ะ ยิ่่ง� มีีข่่าวคลอดลููกตาย
หนููยิ่่�งกลััวค่่ะ หนููมีีน้ำำ��เดิิน ไม่่เจ็็บท้้อง หนููไม่่อยาก
ผ่่าตััดค่่ะ สามีีไปบนขอพรที่่…
� ถ้้าคลอดได้้เอง ตั้้ง� ใจว่่า
ลููกอายุุสามเดืือนจะไปแก้้บนค่่ะ...”

ความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรมและการประยุุกต์์
สู่่�การดููแลสตรีีระยะคลอดรายนี้้� พบว่่า การบนบาน
ศาลกล่่าวหรืือการขอพรไม่่มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ทั้้�งของสตรีีตั้้�งครรภ์์และทารก และเป็็นกำำ�ลัังใจที่่�
สำำ�คััญให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์สามารถเผชิิญกัับการคลอด
ครั้้�งแรกของชีีวิิตได้้ จากบทสนทนาของสตรีีระยะ
คลอดสะท้้อนความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรมในการปฏิิบััติิ
ตามข้้อให้้ทำำ�และข้้อห้้ามทำำ� คำำ�อธิิบายต่่างๆ เหล่่านี้้�
ล้้วนมีีเหตุุผลซ่่อนอยู่่� ซึ่่ง� คนโบราณใช้้เป็็นกุุศโลบาย
ในการถ่่ายทอดความเชื่่�อมาจากแม่่ เครืือญาติิ และ
คนในชุุ ม ชนเดีี ย วกัั น  มีี วิิ ถีี ดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต และหลัั ก
ศาสนาช่่วยให้้มีีความตั้้�งใจทำำ�ความดีี ลดความกลััว
ความกัังวลใจ ช่่วยให้้มีีความมั่่�นใจ การปฏิิบััติิตาม
ความเชื่่�อเป็็นวััฒนธรรมที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาวะ ดัังนั้้�น
บทบาทพยาบาลแผนกห้้องคลอด คืือ ควรให้้ความรู้้�
ผสมผสานความเชื่่�อเชิิงวััฒนธรรมที่่�ผู้้�คลอดควร
ปฏิิบััติิ และควรให้้ความสำำ�คััญกัับความเป็็นบุุคคล
ของสตรีีระยะคลอด โดยพยาบาลควรให้้กำำ �ลัังใจ
ผู้้�คลอดเพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�คลอดเครีียดจนเกิินไป ป้้องกััน
ภาวะแทรกซ้้อนจากโรคแทรกซ้้อน เช่่น โรคความดััน
โลหิิ ต สููง และให้้ความสำำ�คัั ญ กัั บ ความรู้้� ที่่� ม าจาก
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลหรืือสารสนเทศที่่�
จะนำำ�มาใช้้ในการวางแผนการดููแลสตรีีที่่สั� มั พัันธ์์กับั
ความเชื่่�อรายบุุคคล
ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการดููแลที่่�สะท้้อนความเชื่่�อเชิิง
วััฒนธรรม
พยาบาลอาจประยุุกต์์แนวคิิดสุุนทรีียสนทนา
(dialogue) ให้้เป็็นสุุนทรีียสนทนาทางการพยาบาล
(nursing dialogue) ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการฟััง
อย่่างลึึกซึ้้ง� (deep listening) เปิิดใจรัับฟัังความรู้้สึึ� ก
ไม่่มีกี ารโต้้แย้้งด่่วนสรุุป และไม่่จำำ�เป็็นต้้องหาข้้อยุุติิ
สร้้างทัักษะของผู้้�ร่่วมสนทนาด้้านการฟััง การคิิด
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การพููด การเข้้าใจตนเองและผู้้�อื่่�น ผู้้�ร่่วมสนทนามีี
อิิสระทางความคิิดในการสื่่อ� สารและการแลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้ร�้ ะหว่่างกััน (ปารวีี สยััดพานิิช, 2562) ความเชื่่อ�
เชิิงวััฒนธรรมของสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะคลอด
สะท้้อนผ่่านบทสนทนากัับผู้้ดูู� แล การอ้้างถึึงมิิติด้้ิ าน
สุุขภาวะทางจิิตวิิญญาณ แนวคิิดทางพุุทธศาสนา
และแนวคิิดทางมานุุษยวิิทยา ประยุุกต์์สู่่�แนวทาง
การดููแล คืือ 1) การสร้้างศรััทธาต่่อความเป็็นแม่่
สร้้างคุุณค่่า ความหวััง และเป้้าหมายในการดููแลตนเอง
อย่่างดีีที่่สุ� ดุ คงไว้้ซึ่่�งความสััมพัันธ์์ของครอบครััว 2)
การสนทนา ใส่่ใจ และสนัับสนุุนให้้เกิิดความตั้้�งใจใน
การดููแลตนเอง และปฏิิบัติั ติ ามเหตุุปัจั จััยตามอายุุครรภ์์
ในแต่่ละไตรมาส และ 3) การแสวงหาความรู้้�เชิิง
วััฒนธรรมและผสมผสานวััฒนธรรมนั้้�นกัับมาตรฐาน
การพยาบาล โดยพยาบาลควรมีีสมรรถนะการพยาบาล
พหุุวัฒ
ั นธรรม การประเมิินความเชื่่อ� ทางวััฒนธรรม
ด้้วยการประยุุกต์์สุนุ ทรีียสนทนาให้้เป็็นสุุนทรีียสนทนา
ทางการพยาบาล
สรุุป

คติิทางพุุทธศาสนามีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อความตั้้�งใจ
ในการปฏิิบััติิการดููแลตนเองของสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์
และระยะคลอด ทั้้�งกาย วาจา ใจ ให้้มีีความสงบจาก
บุุญกุุศล คุุณงามความดีี ของตนเองเป็็นพื้้�นฐาน
สร้้างเสริิมสุุขภาวะตนเองทุุกไตรมาสต่่อเนื่่�องจนถึึง
ระยะคลอด โดยพยาบาลสามารถแลกเปลี่่ย� นความเชื่่อ�
จากสตรีีตั้้ง� ครรภ์์รายอื่่น� ๆ ตลอดระยะเวลาสามไตรมาส
ของการตั้้�งครรภ์์ เพื่่อ� นำำ�มาเป็็นข้้อมููลในการส่่งเสริิม
สุุขภาพให้้สตรีีตั้้ง� ครรภ์์มีคี วามมั่่�นใจในการดููแลตนเอง
เพิ่่�มเติิมข้้อมููลด้้านสุุขภาพในระยะตั้้�งครรภ์์และระยะ
คลอดให้้เหมาะสมกัับภาวะสุุขภาพ ตามความเหมาะสม
ของแต่่ละบุุคคล โดยไม่่ขัดั ต่่อวััฒนธรรม ความเชื่่อ�
และส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพองค์์รวม ทั้้�งนี้้� ในการดููแล

สตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะคลอดตามความเชื่่อ� ทาง
วััฒนธรรม พยาบาลควรพััฒนาสมรรถนะการพยาบาล
พหุุวัฒ
ั นธรรม พยาบาลจึึงจำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการสนทนาเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลด้้านวััฒนธรรมและ
ความเชื่่อ� เข้้าใจในจิิตวิิญญาณของสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์
และระยะคลอด ซึ่่�งการสนทนาถืือว่่าเป็็นเครื่่�องมืือ
หรืือวิิ ธีี ก ารประเมิิ น ความเชื่่� อ ทางวัั ฒ นธรรมที่่� ดีี
ในการดููแลสตรีีระยะตั้้�งครรภ์์และระยะคลอดแบบ
องค์์รวม
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